
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
 

     Nr. 7693/ 22.04.2021 
 
 

A P R O B A T 
                                                                                                             PRIMAR 

                                                                                                                      Irimia MARȘAVELA 
 

 ________________ 
REFERAT  DE  APROBARE 

pentru 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor 
emise de primarul Comunei Budila 

 

 
Avand in vedere: 

- art. 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- Anexa nr. 1 la O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- faptul ca acest regulament trebuie postat pe site-ul institutiei la sectiunea Monitorul 
Oficial Local 
 
 In temeiul art. 155, art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, se solicită emiterea unei dispoziții 
privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise 
de primarul Comunei Budila 
 
 

         Î N T O C M I T, 

                          SECRETAR GENERAL, 

       ALEXANDRA-AVELUTA BENIA 

    

 

 

 

 

 



   R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  
 

                                     DISPOZITIA Nr. 261 din 22.04.2021 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor 

emise de primarul Comunei Budila 
 

 
 

Având în vedere: 
 

-         referatul de aprobare nr. 7693 din data de 22.04.2021, intocmit de secretarul general 
al comunei Budila, 
- art. 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- Anexa nr. 1 la O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- faptul ca acest regulament trebuie postat pe site-ul institutiei la sectiunea Monitorul 
Oficial Local 
 
           În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, 
 
Primarul comunei Budila 

D I S P U N E: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor 
emise de primarul Comunei Budila. 

Art. 2. Prezenta dispoziție se comunică tuturor Compartimentelor Primariei 
Budila, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului Județului Brașov, pentru 
exercitarea controlului de legalitate si se afiseaza pe site-ul www.budila.ro, prin grija 
Secretarului general al Comunei. 

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  
   

 
          CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,  

                                      PRIMAR,                                                     SECRETAR GENERAL , 
                IRIMIA MARȘAVELA                           ALEXANDRA AVELUTA BENIA 


